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Aangevuld t/m wijziging II

STATUUT JURIDISCHE COMMISSIE SKV
Het bestuur van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector heeft, gelet op het
bepaalde in artikel 2, tweede lid, van het Huishoudelijk reglement SKV 1991, op 27
juni 1991 het navolgende statuut vastgesteld.
Artikel 1 - begripsbepaling
Dit statuut neemt over de terminologie van het Huishoudelijk reglement SKV 1991.
Artikel 2 – naam en zetel
Er is een Juridische commissie SKV.
Zij is gevestigd te Zeist.
Artikel 3 - doel
De commissie heeft ten doel het bestuur te adviseren omtrent alle juridische aangelegenheden,
de SKV betreffende.
Artikel 4 - samenstelling
1. De commissie bestaat uit 3 leden.
2. Van de commissie maken deel uit:
a. als voorzitter: de secretaris van de SKV;
b. als secretaris: de directeur van de SKV;
c. een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, aangewezen door het bestuur.
3. De leden van de commissie kunnen een plaatsvervanger aanwijzen.
4. De commissie kan desgewenst extern juridisch advies inwinnen dan wel in specifieke
gevallen deskundige(n) voor het bijwonen van de vergadering van de commissie
uitnodigen.
Artikel 5 - zittingsduur
De leden van de commissie worden benoemd voor vier jaar en zijn na afloop van deze termijn
terstond herbenoembaar.
Artikel 6 - vergaderingen
1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht of indien ten minste
twee andere leden de secretaris hun verlangen daartoe te kennen geven.
2. De commissie vergadert zo vaak zij nodig acht.
3. De secretaris roept de commissievergadering, bedoeld in het eerste lid, of in het geval
bedoeld in het tweede lid, op een door hem in overleg met de voorzitter te bepalen datum
binnen twee weken na ontvangst van het verzoek bijeen, tenzij in overeenstemming met
degene(n) die om de vergadering heeft (hebben) verzocht een latere datum wordt
vastgesteld.
4. De secretaris houdt notulen bij; deze worden goedgekeurd in de eerstvolgende vergadering.
5. Adviezen worden vastgesteld in een vergadering van de commissie waarin tenminste drie
leden aanwezig zijn.
6. In de adviezen van de commissie worden in voorkomend geval de binnen de commissie
gebleken minderheidsstandpunten vermeld en zonodig toegelicht.
7. De voorzitter van de commissie wijst één lid aan die de vergaderingen van het bestuur als
adviserend lid bijwoont.
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Artikel 7 - rapportage
1. De goedgekeurde notulen van de commissievergadering worden aan het bestuur gezonden.
2. Eenmaal per jaar brengen de voorzitter en de secretaris verslag uit aan het bestuur.
Artikel 8 – geheimhouding
1. De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en
bedrijfsgeheimen, welke zij in hun hoedanigheid vernemen en voorts van alle
aangelegenheden ten aanzien waarvan de commissie of de voorzitter geheimhouding heeft
opgelegd, of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.
2. Indien een lid van de commissie in strijd met het in het vorige lid bepaalde handelt, kan dit
lid door de voorzitter na overleg met de commissie geschorst of ontslagen worden. Een
zodanige beslissing wordt niet genomen, dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is
gesteld zich terzake te verantwoorden.
Artikel 9 - slotbepalingen
Dit statuut kan bij besluit van het bestuur worden gewijzigd of ingetrokken.
Voor het bestuur,

S.B.M. Jongerius
voorzitter
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M. Elema
secretaris
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